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ManGfold
Brage Aronsen brage@roedt.no

– Når jeg ser 17. mai-tog med drakter 
fra hele Norge og flagg fra hele verden 
tenker jeg at dette er integrering som 
fungerer. Det er viktig at alle får ta del 
i dette mangfoldet og inviteres inn i 
toget. Gjennom grunnlovsfeiringen 
har vi skapt et rom der alle, uansett 
bakgrunn, får ta del i stoltheten og 
gleden over å være norsk, sier Rødts 
ordførerkandidat i Oslo, Reza Rezaee.

Rezaee er bomiljøarbeider og norsk-iransk 
politiker. Han er både leder i Fredsinitiativet og 
styremedlem i Noregs Mållag.
 – Vi bør ikke fokusere på forskjellene mellom 
folk, problemet er at vi ikke har like muligheter. 
Utfordringene i integreringspolitikken handler 
ikke om tro eller matvaner, men at folk med 
minoritetsbakgrunn skvises fra boligmarkedet 
eller ikke får møte til jobbintervju.

Norske verdier
For Rezaee handler norske verdier om mangfold og 
rom for å være forskjellige, ikke krav om likhet og 
assimileringspolitikk.
 – Vi kan ikke kreve av alle som kommer hit at 

Redaktør:
Brage Aronsen
brage@roedt.no
E-post:
roedt@roedt.no
Telefon: 22 98 90 50 
Konto: 7874 05 56478 

ISSN: 1504-7660 (avis) 
1504-7679 (pdf)
Trykkeri: Nr1Trykk 

Utgiver: Rødt
Osterhaus’ gate 27 
0183 Oslo

leder
I 2009 startet Høyreleder Erna 
Solberg valgkampen på Adecco-drevne 
Ammerudlunden sykehjem i Oslo. Dette skulle 
være et utstillingsvindu for høyresida.

I 2011 startet Ammerudlunden sykehjem 
valgkampen helt på egen hånd når det kom 
fram at ansatte jobbet doble vakter, opp mot 
84 timers uker og sov i kjelleren. I pamfletten 
Rydd opp!, gitt ut av Manifest Analyse, 
forteller sykepleier Kingsley Ampmah hvordan 
arbeidsvilkårene kunne ramme brukerne: «Det 
var en frustrerende tid. Det er aldri hyggelig 
når man gruer seg til å gå på jobb. Vi jobber 
med mennesker, ikke maskiner, og da må man 
komme på jobb med et smilende ansikt. Men 
det forutsetter at du føler deg trygg.»

Adecco drev også Klæbu sykehjem i  
Sør-Trøndelag. Her ble det avdekket manglende 
overtidsbetaling, ulovlige arbeidstidsordninger 
og for lav bemanning. Konsekvensen av det 
var at de eldre kunne bli sengeliggende store 
deler av dagen, og at det gikk lang tid mellom 
måltidene.

Også i det offentlige har vi eksempler på at 
negative endringer for de ansatte slår negativt 
ut for brukerne. Nav har vært gjennom store 
budsjettkutt og rundt 500 Nav-ansatte har 
mistet jobbene sine. Hovedstillitsvalgt for NTL 
i Nav, Jarle Berge, har fortalt at dette gir slitne 
medarbeidere som ikke får gjort den jobben de 
skal overfor brukerne.

I Magnus Marsdals bok Mannen uten 
egenskaper fra 2008 får man møte Terje som 
jobber på sykehjem i Oslo, som tvinges til 
å måtte velge mellom å være tilstede for en 
døende gammel dame og en annen gammel 
dame som faller i korridoren. Han jobber 
nattevakt og det er bare han og en sykepleier 
til stede. Sykepleieren er opptatt på en annen 
avdeling. Dette er et groteskt eksempel på 
hvorfor forholdene for de eldre henger  
uløselig sammen med forholdene for de 
ansatte.

Rødt vil styrke den offentlige velferden 
og motvirke forskjells-Norge. Vi jobber 
for et samfunn der de ansattes innflytelse 
og hensynet til folks behov står i sentrum, 
ikke pengemakt og profitt. Vi trenger bedre 
arbeidsvilkår, ikke velferdskutt og privatisering. 
Fornøyde ansatte gir fornøyde brukere.

Vårt arbeid – 
vår velferd

Det flerkulturelle 
Norge har kommet 
for å bli

Vern om demokratiet 

– Bruk stemmeretten!
Blomsterhav: Norge sørger over ofrene etter 22. juli. Foto: Henrik Lied/Nrk Beta. 

22. juli
Brage Aronsen brage@roedt.no

Rødt-leder Turid Thomassen 
er preget av terrorangrepene i 
Regjeringskvartalet og på Utøya. 
Hun mener den beste måten å hedre 
de døde på, er økt oppslutning om 
demokrati og mangfold.

– Terrorangrepet mot Regjeringskvartalet 
og Utøya var et angrep mot oss alle. Men 
det var også et angrep fra ytre høyre retta 
mot arbeiderbevegelsen og våre verdier. Det 
var et angrep på toleranse, solidaritet og 
medmenneskelighet, sier Thomassen.

En nasjonal tragedie
– Det var med stor forferdelse og sorg vi måtte 
konstatere at Norge var blitt rammet av et rasistisk 
motivert terrorangrep. I løpet av noen timer ble vi 

frarøvet tryggheten vår. Vi ble også frarøvet mange 
flotte og engasjerte ungdommer, som ville forandre 
verden. Hvordan et menneske kan drives til slike 
handlinger er fortsatt ufattelig. 
 – Det har vært flott å være vitne til den offisielle 
responsen på de grufulle handlingene 22. juli. Der 
mange andre regjeringer ville varsla om strengere 
sikkerhetstiltak har vår egen regjering svart med 
løfter om større samhold, mer åpenhet og mer 
demokrati. Det skal vi være stolte av.
 – 22. juli er en nasjonal tragedie og vil for alltid 
være en merkedag. Norge vil være et land i sorg i 
lang tid. Men ut av sorgen vokser det noe positivt: 
en sterkere tro på mangfold, flerkultur og fri 
meningsutveksling. 

Høyreekstrem bølge
Gjerningsmannen, Anders Behring Breivik, blir 
av mange karakterisert som en gal mann og en 
«ensom ulv». Thomassen advarer på sin side mot 
å bagatellisere den nye høyreekstreme bølgen som 
skyller over Europa, og som retter sitt hat mot 

Turid Thomassen
turid.thomassen@roedt.no
leder i Rødt
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Norge
rundt

rødt

Ni norske ordførere har hittil sagt ja til å sende 
minst en krone per innbygger til Afrikas horn. 
Blant dem er Knut Henning Thygesen (Rødt) i 
Risør. 
 – Norske ordførere og kommune-Norge 
ser ut over sine grenser og viser internasjonal 
solidaritet i en tid hvor vi er i ferd med å starte 
opp en lokal valgkamp. Det rører ved meg, 
som det også gjør med de aller fleste andre, 
sier Thygesen til Agderposten.

Støtte til 
Afrikas horn

riSør:

Frykter 
skulpturpark 
blir pengesluk

oSlo:

Rødt krever en åpen høring om den planlagte 
skulpturparken i Ekebergskogen for å få alle 
fakta på bordet. Rødt tror skulpturparken kan 
bli et kommunalt pengesluk.
 – De 300 millionene som Christian 
Ringnes har satt av til opparbeidelse, drift 
og vedlikehold er neppe nok, sier Rødts 
gruppeleder i bystyret, Bjørnar Moxnes til 
NRK.

Politiker på 
hatliste

lillehaMMer:

Lillehammerpolitiker og Rødt-leder Turid 
Thomassen er havnet på ei hatliste over 
20 islamvennlige personer på nettsida 
”Korsfarerne”.
 – Det er litt ubehagelig å være på denne 
typen liste. Samtidig er det et sykt kompliment 
fordi han har fått med seg at jeg og partiet 
Rødt står for et mangfoldig samfunn, sier 
Turid Thomassen til NRK.
 Hun sier hun vil ikke endre sin måte å jobbe 
på etter dette. 

Reagerer 
på hotell-
utbygging

harStad:

Rødt går sterkt i mot Hotell Arcticus’ planer 
om å bygge på flere etasjer.
 – Vi har sagt ja til høye hus altfor mange 
ganger. Jeg teller kolosser hele veien fra 
Thonhotellet, langs havnepromenaden og til 
Harstad Brygge. Det vakre området langs 
sjøen er blitt en skyggenes dal, vi er i ferd med 
å stenge ute fjorden. En hån mot særpreget i 
byen, sier Kirsten Evjen til Harstad Tidende.

Vern om demokratiet 

– Bruk stemmeretten!
muslimer. Hun mener reaksjonene fra en rekke 
europeiske høyrepopulister viser at det finnes 
en internasjonal bevegelse som deler Breiviks 
forskrudde forestillinger.
 – Massemorderens virkelighetsfjerne 
verdensbilde har oppstått i et debattklima der 
grensene for hva man tillater av stigmatiserende 
påstander stadig flyttes. På nittitallet var 
ekstremhøyre forbundet med barberte skaller 
og balltrær. I dag har høyreekstremistene iført 
seg dress og slips og forsøker å gjøre de giftige 
idéene sine spiselig. Vi må ikke være naive overfor 
trusselen fra ytre høyre. 
 – Jacques Coutela fra franske Front National 
har kalt Breivik et ikon og «Vestens viktigste 
forsvarer». Mario Borghezio fra italienske 
Lega Nord har uttalt at Breiviks idéer er «helt 
glimrende». Sverigedemokraten Erik Hellsborn 
skriver på sin blogg at han ikke er flau over å 
støtte Anders Behring Breiviks målsettinger. Slike 
reaksjoner vitner om en politisk strømning som 
truer mangfoldet, toleransen og likhetstanken som 

kjennetegner det norske demokratiet.
 – Idéen om en muslimsk invasjon, at det finnes 
en slags konspirasjon med mål om å endre Europa 
til et Eurabia, er en paranoid forestilling uten rot i 
virkeligheten. Vi har alle et ansvar for å tilbakevise 
denne myten, sier Thomassen.

Slå ring om demokratiet
– Terrorisme er et feigt våpen. Terroristene 
forsøker å tvinge gjennom sine mål med frykt og 
vold. Derfor må vi aldri la oss skremme fra åpen 
politisk debatt og meningsutveksling. Det var 
rørende og vakkert å se hvordan folk tok til gatene 
og overøste gater og torg med roser.
 – Det er også oppløftende å se hvordan folk 
nå strømmer til de politiske partiene. 65.000 
nordmenn på Facebook sier at de vil møte terroren 
med rekordstor valgdeltakelse. 
 – Den beste måten vi kan hedre ofrene etter 
terrorhandlingene på er å slå ring om demokratiet. 
Bruk stemmeretten 12. september, oppfordrer 
Rødt-lederen.

de skal gi avkall på kulturen eller religionen sin. 
Vi kan ikke kreve at alle som kommer hit skal bli 
som oss. Både fordi det er i konstant forandring 
hva «oss» egentlig betyr, og fordi det som samler 
oss også har mange forskjeller i seg. Alle som bor i 
Norge skal følge norsk lov, men ingen har plikt til 
å se på Skavlan hver fredag, spise kokt torsk eller å 
tro på en kristen gud. Det finnes ingen oppskrift på 
’norskhet’ en kan følge for å bli en god nordmann. 
Jeg og Frps Christian Tybring-Gjedde opererer 
med vidt ulike verdisett. Det er noe av det flotte 
med Norge. Vi har rom for mangfold, ulikhet og 
meningsbryting. Det monokulturelle samfunnet 
Tybring-Gjedde idealiserer eksisterer ikke i 
virkeligheten.
 Han advarer mot å misbruke idealet om rom 
for debatt og meningsforskjeller til å skape en 
ekskluderende offentlighet.
 – Ytringsfriheten er en verdifull rettighet, men 
den fordrer fornuftig bruk. Å gjemme seg bak 
ytringsfrihetens fane for å framsette hatefulle, 
stigmatiserende påstander om en minoritet er 
misbruk av ytringsfriheten. Det er bare egna 
til å utvanne den. Dette er heller ikke en ny 
problemstilling. Jeg ønsker å minne om at Norges 
historie har en skyggeside når det kommer 
til behandling av minoriteter som samene og 

taterne. Nå trenger vi tillit mellom majoriteten og 
minoritetene. En viktig ting som burde vært gjort 
uansett er å hente soldatene hjem fra Afghanistan 
og ikke drive krigføring mot land med muslimsk 
befolkning.
 Reza Rezaee mener at det er ytre høyre 
som utgjør en trussel mot norske verdier i 
samfunnsdebatten.
 – Er ikke også retten til respekt, retten til vern 
mot hets og diskriminering en rettighet vi bør ta 
vare på? Debattanter som Storhaug, Anfindsen, 
Berg og Tybring-Gjedde, som ellers er så opptatt 
av norske verdier, synes å ha glemt en del av de 
verdiene som tradisjonelt har stått sterkt i Norge: 
folkeskikk, respekt og toleranse.

Rødt-leder: Turid Thomassen. 
Foto: Kenneth Sortland Myklebust.

Rødt-kandidat: Reza Rezaee. Foto: Anja Rolland.
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Styrket velferd og et 
tryggere arbeidsliv
vårt arbeid – vår velferd

Mari Eifring mari@roedt.no

I det rødgrønne fyrtårnet Trondheim 
går Rødt til valg på å avvikle private 
vikarbyråtjenester og innføre 
sekstimersdag. Førstekandidat Arne 
Byrkjeflot mener Rødt er garantisten 
for å sikre at gitte løfter ikke blir til 
glemte løfter.
– Vårt mål er å bringe arbeidslivet inn i 
valgkampen, forteller Arne Byrkjeflot, Rødts 
førstekandidat til bystyret i Trondheim.
 – Vi vil slåss for at bystyret virkelig gjør noe 
med de problemene vi har, spesielt i kommunal 
sektor. Da er det en forutsetning at det finnes et 
sterkt Rødt i bystyret, fortsetter han. I Trondheim 
er velferdstjenestene skånet for anbudsutsetting 
og privatisering. Byrkjeflot mener dette er en 
forutsetning for å kunne løse problemene.
 – At velferdstilbudene er offentlig styrt og drevet 
gjør at de problemene som finnes blir offentlig 
kjent og kan tas tak i, sier han.
 – Da kan vi forhandle med fagbevegelsen og få 
fram de gode løsningene, i stedet for at problemene 
blir pakket inn og gjemt bort av private selskaper 
som ikke har interesse av å løse dem.

Ufrivillig deltid
Et av problemene som Rødt Trondheim vil ta tak i 
er den høye graden av deltidsarbeid i kommunen. 
I følge Byrkjeflot er gjennomsnittsstillingen i 
Trondheim kommune en 51 % stilling. Dette er en 
katastrofal arbeidsgiverpolitikk, mener Byrkjeflot. 
Han peker på at altfor mange jobber mye mer 
enn det de egentlig er ansatt for, og at ufrivillig 
deltid er et utbredt problem, i tillegg til bruken av 
leiefirmaer i stedet for fast ansettelse.
 – Alle er i prinsippet enige om at dette ikke 
er bra, men likevel ser vi at utviklinga går i feil 
retning: Stillingsbrøkene blir mindre, ikke større, 
sier han. Byrkjeflot mener man ikke kommer 
unna deltidsproblematikken uten å gjøre noe med 
arbeidstida.
 – Rødt vil jobbe for at Trondheim kommune 
setter i gang store og langvarige forsøk med 
sekstimers arbeidsdag. Tidligere forsøksordninger 
med sekstimersdag viser at det er fullt 
gjennomførbart og fører med seg mange positive 
bieffekter, forteller han.

Vil forby private vikarbyråtjenester
En av de viktigste sakene for Rødt dette valget er å 
forby private vikarbyråtjenester i kommunen.

    

– Vi har alle sett hva som skjer når private 
vikårbyråer får ansvaret for å drive 
velferdstjenester, sier Byrkjeflot med tydelig 
henvisning til Adecco-skandalen tidligere i år, 
hvor det ble avslørt at Adecco hverken betalte 
sine ansatte overtidsbetaling eller overholdt 
Arbeidsmiljøloven.
 – I Trondheim har vi Helse Nord som er 
minst like ille som Adecco. Det er tydelig at når 
vi finner brudd på Arbeidsmiljøloven, er det 
mye vanskeligere å få gjort noe med det når 
det er private vikarbyråer som har ansvaret 
for de ansatte, forteller han. Derfor ønsker 
Rødt Trondheim å gjeninnføre en kommunal 
vikarpool, som man hadde i Trondheim inntil 
2008. Byrkjeflot peker på at ansatte da kan få 
fulle stillinger innafor vikarpoolen og så bli leid ut 
videre.

Kan stole på Rødt
Byrkjeflot mener det er helt avgjørende at Rødt 
gjør et godt valgt og får en sterk representasjon i 
bystyret for å få gjennom disse sakene.
 – Rødt vil sørge for at løftene som blir gitt ikke 
blir glemt, og vi vil være partiet som følger opp 
de kravene som blir reist, sier førstekandidaten. 
Han peker også på at at Rødt har gått i spissen 
for å oppfylle flere viktige krav fra fagbevegelsen. 
Etter forslag fra Rødt ble Trondheim den første 
kommunen i landet som innførte krav om 
tarifflønn når tjenester blir satt bort på anbud. I 
tillegg har Trondheim innført solidaransvar som 
innebærer at det firmaet som vinner oppdrag også 
har lønnsansvaret for underfirmaer som leverer 
tjenester til oppdraget.
 – For å sikre at Trondheim kommune faktisk 
fører en rødgrønn politikk trengs det et sterkt 
Rødt i bystyret og da trenger vi mange stemmer, 
avslutter Byrkjeflot med en klar oppfordring til 
hvilken stemmeseddel folk bør putte i valgurnen 
12. september.

Offentlig velferd: Rødt vil holde velferdstjenestene unna profittmotiverte aktører. Foto: Anja Rolland.

Listetopp i Bergen: Siviløkonom Torstein Dahle. 
Foto: Kenneth Sortland Myklebust. 

Rødt-kandidat: Arne Byrkjeflot er Rødts førstekandidat i 
Trondheim. Foto: Ane Bysheim.

koMMuneøkonoMi
Magne Hagesæter magne@roedt.no

Førstekandidat for Raudt i Bergen og 
siviløkonom, Torstein Dahle, meiner 
det er urimeleg å løyse den dårlige 
kommmuneøkonomien med lokale 
ekstraskattar på folk samstundes som 
Stortinget sit på verdas aller største 
pengesekk.
– Medan staten hadde eit overskot i fjor på 295 
milliardar, hadde kommunane eit underskot på 
29 milliardar. Kommunane kan ikkje ta ansvar 
for å rette opp kommuneøkonomien gjennom å 
kreve større fridom til å skattleggje sine eigne 
innbyggarar gjennom lokale skattar. Ei slik linje 
vil føre til at dei vekslande regjeringene kan skru 
skrustikka til overfor kommunane, og så berre lene 
seg tilbake og sei at dette får kommunane ordne 
sjølv, seier Dahle.

I Bergen har Raudt vore mot kutta i 
eigendomsskatten?
 – Ja, når vi i Bergen protesterer kraftig mot 
byrådet sitt kutt i eigendomsskatt, er det fordi dei 
slett ikkje gjorde det for å gje meir til dei fattige, 
men tvert imot gav skatteletta ei form som dei med 
mykje eigedom tener aller mest på. Samstundes 
har dei tråkka dei fattige endå lengre ned ved å 
ta frå dei viktige økonomiske støtteordningar, 
mellom anna den såkalla 80 prosentregelen.
 – I bystyret krev opposisjonen, inkludert Raudt, 
at eigedomsskatten skal ha sosial profil. Det vil sei 
eit stort botnfrådrag og høg eigedomsbeskatning 
av rikmannsbustadar – fleire rikmannsområde er i 
dag friteke i Bergen.
 – Det er ikkje Raudt sin politikk å møte staten 
sin skvising av kommunane ved å sende rekninga 
til kommunen sine eigne innbyggarar. Men vi er 
definitivt for å kutte i prosjekt som primært skal 
gje politikarane prestisje. Samstundes er vi mot å 
overlate oppgåver til innleigde, dyre konsulentar 
i staden for å stole på sine eigne tilsette, og går 
gjerne inn for andre kuttmuligheiter dersom det 
har ein bra klasseprofil.
 Jamvel, seier Dahle, har Raudt ingen illusjonar 
om at lokale kuttmuligheiter som har riktig 
politisk vinkling skal verte store nok til at det 
på den måten blir framskaffa nok pengar til at 
kommunen kan løyse oppgåvene sine godt.
 – Det er heilt realistisk å leggje til rette for 
ein romsleg kommuneøkonomi frå den enorme 
statlege pengesekken. Det er berre eit knips 
på Stortinget som skal til for å vedta det. Men 
Stortinget er samansett av folk som i praksis 
set kapitalens behov først. Det er maktforholda 
i Noreg som gjer at vi og mange frustrerte 
kommunepolitikarar ikkje får gjennomslag for ein 
romslegare kommuneøkonomi, avsluttar Dahle.

Krev meir frå 
Stortinget
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Slik rammes de eldre 
av Aker-nedleggelsen
lokalSjukehuS

Maren Rismyhr maren@roedt.no

– Nedleggelsen av Aker sjukehus må 
stanses. Ikke minst av hensyn til de 
eldre pasientene som det blir stadig 
flere av, sier Rødt Oslos andrekandidat 
Ingrid Baltzersen. 

Baltzersen er bystyremedlem for Rødt i Oslo og 
har merka seg at det er mange godt voksne, sinte 
damer blant de iherdige Aker-aktivistene. Hun 
forstår godt hvorfor. 
 – Damene lever lengst, og mange av dem har 
mye pasienterfaring. Noen er kronikere, andre har 
sammensatte helseproblemer. De har opplevd å bli 
tatt godt hånd om på Aker gjennom mange år. Jeg 
har hørt flere av dem si at på Aker blei du sett på 
som et helt menneske. Var du innlagt for noe med 
lungene, og det samtidig var noe galt med foten, så 
lot det seg løse. Du ble ikke utskrevet for så å måtte 
vente flere måneder på å få ordna foten. 

Nødvendig med geriatrisk avdeling
Baltzersen mener at de eldre sviktes hvis ikke 
den geriatriske avdelinga på Aker sjukehus 
bygges opp igjen. I tillegg mener hun det haster 
å opprette geriatrisk avdeling på Akershus 
Universitetssjukehus, Ahus. 
 – Eldre som sokna til Aker hadde et godt tilbud. 
Det har de ikke lenger. Eldre i Groruddalen og 
Follo-kommunene som nå er overført til Ahus, har 
mista dette tilbudet. Dette prestisjesjukehuset er 
utrulig nok planlagt og bygd uten noen geriatrisk 
avdeling, noe mange av landets kjente geriatere har 
betegna som skandaløst og helt utrolig. 

Rapport avdekker store problemer 
Oslo bystyre krevde at det skulle lages en 
uavhengig evaluering av tilbudet Ahus ga 
Groruddalsbydelene før nye 160.000 mennesker 
skulle overføres ved årets start. SINTEF utarbeida 
rapporten Evaluering av tjenestetilbud til 
befolkningen i bydelene Grorud og Stovner sett i 
sammenheng med Hovedstadsprosessen.
 – Av rapporten går det fram at sjukehuset 
ikke hadde noen geriater, sier Baltzersen. Gamle 
pasienter med komplekse problemstillinger 
behandles over hele sjukehuset, og blir raskt 

skrevet ut når de er «ferdigbehandla». Bydelene, 
som har ansvar for å følge opp pasientene når de 
skrives ut, sliter og mener pasientene skrives ut for 
raskt. De må sende folk til sjukehuset for å lete opp 
pasientene sine og finne ut hva de trenger. Men det 
er heller ikke enkelt. 
 I SINTEFs rapport kan vi lese: Det har 
imidlertid vært et problem at pasientene flyttes 
rundt og det er vanskelig å få tak i de sykepleierne 
som kjenner den enkelte pasient. 

Sjukehusa tilbake til folkevalgt styring
– Når sjukehuset får penger ut fra antall 
operasjoner, vil det lønne seg å ha høyspesialiserte 
avdelinger som kan ta unna nærmest på løpende 
bånd og vi får helsefabrikklignende sjukehus. 
Pasienten må tilpasse seg systemet, framfor at 
sjukehuset tilpasser seg pasientens behov. Det 
skaper svingdørspasienter. Slik kan vi ikke ha det, 
sier Baltzersen.
 – Dette er et resultat av helseforetaksreformen 
som erstatta folkevalgt styring med 
«profesjonelle» styrer og bedriftsøkonomiske 
prinsipper. Rødt jobber derfor for å få sjukehusa 
tilbake til offentlig forvaltning og demokratisk 
styring. 
 – Men nå gjelder det å redde Aker. Det flotte 
og velfungerende geriatriske tilbudet der må 
gjenoppbygges. Det vil være god helse- og 
eldrepolitikk i tråd med folkeviljen, avslutter 
Baltzersen.

Må reddes: Rødt vil bevare Aker sjukehus som lokalsjukehus. Foto: Øystein Horgmo.

Raudt-kandidat: Ingunn Kandal er fyrstekandidat for 
Raudt i Sogn og Fjordane. Foto: Raudt Sogn og Fjordane.

Rødt-kandidat: Ingrid Baltzersen. Foto: Mona Nesje.

kraftpolitikk
Magne Hagesæter magne@roedt.no

På Vestlandet kan det gå mot 
yttarlegare nedbygging av 
miljøvennleg, kraftforedlande industri 
når Statnett vil auke eksportkapasiten 
med nye kraftlinjer. I sitt nye 
miljømanifest går Raudt inn for å 
stanse eksport av kraft av hensyn til 
miljø og arbeidaplassar.

Ingunn Kandal, fylkesleiar i Sogn og Fjordane, 
seier til Rødt Nytt at det er heilt naudsamt 
med billeg kraft til aluminiumsproduksjonen i 
Høyanger og Årdal og til smelteverket i Bremanger 
for å kunne sikre arbeidsplassane i desse viktige 
lokalsamfunna.
 – Den nye 420 kV-kraftlinja Fardal-Ørskog er 
ein trussel mot desse arbeidsplassane anten linja 
kjem som luftspenn eller som sjøkabel, seier ho.
Statnett vil bygge ut nye kablar for å auke 
eksportkapasiteten til utlandet med 150% i løpet 
av dei neste 10 åra. Hovudhensikta er å sikre 
kraftselskapa moglegheiter til storstilt eksport til 
det europeiske markedet. Dermed kan dei auke 
dei norske straumprisane til europeisk nivå. Dette 
gjeld mellom anna kraftlinja gjennom Hardanger, 
som ikkje vil bidra til forsyningstryggleik i Bergen, 
slik det vert argumentert for. Men det gjeld òg 
mange andre store utbyggingsplanar på Vestlandet 
og i Nord-Noreg.
 – Linja fører krafta til kundar som vil 
betale meir for den. Den globale auken i 
aluminiumsproduksjon vil då kome i land 
som produserer straum med ikkje-fornybare 
energiressursar. Dette vil føre til auka CO2-
utslepp, hevdar Kandal.
 – Noreg bør heller styrke og vidareutvikle 
produksjonen ved dei vasskraftbaserte 
industristadane, til å verte verdas mest 
miljøvennlege produksjon av varer som verda 
treng. Raudt er heilt ueinig i at slik produksjon skal 
leggast ned for å eksportere kraft til kontinentet, 
seier fylkesleiaren.
 – Utbygginga til Statnett blir i dag belasta 
vanlege folk sine straumrekningar, til tross for 
at ny nettkapasitet i liten grad skal sikre vanlege 
folk si energiforsyning. For å hindre at folk med 
normale inntekter og dei som er trygda ikkje skal 
bli flådde, går vi inn for eit toprissystem på straum 
der overforbruk skal koste dyrt, seier Kandal.
 I det nye programmet «Fornybar Framtid» går 
Raudt inn for å stanse krafteksporten frå Noreg.
 – Spørsmålet om krafteksport er òg eit 
spørsmål om kven som skal kontrollere og ha 
glede av våre felles ressursar. Raudt ønskjer å 
begrense eksport av norsk elektrisitet av omsyn 
til miljøet og omsyn til norske arbeidsplassar, 
heiter det i det nye programmet som skal brukast i 
kommunevalkampen.

Vil bruke 
krafta lokalt
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Mot skolekutt
I år er det kuttet i skolen i en fjerdedel 
av alle kommuner. Truls Drageset 
Dydland, 2. kandidat for Rødt 
Stavanger mener at flertallsalliansen 
i Stavanger ikke har mye troverdighet 
når de nå går til valg på at de ikke skal 
kutte i skolen.

– Bare på de siste to årene har de kuttet over 17 
millioner kroner i skolen, med en handlingsplan 
som legger opp til videre kutt på 11 millioner de 
neste tre årene. Allikevel går de altså til valg på å 
ikke kutte og sier at de er en «garanti» for at det 
ikke skal kuttes i skole. Rødt har i sitt alternative 
budsjett de siste to årene gjort det stikk motsatte, 
og budsjettert med 10 millioner ekstra til skole 
hvert år. Vi har heller kuttet i støtten til det 
private og politikerlønninger. Hadde politikerne 
og administrasjonen gått tilbake til lønnstrinnet 
fra 2008 hadde Stavanger på det alene spart 17 
millioner kroner, sier Dydland.
 Stavanger styres av en regnbueallianse 
bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, 
Venstre, KrF, Høyre og Pensjonistpartiet. Dydland 
skjønner ikke hvordan politikerne ikke kunne 
finne penger i sitt budsjett.
 – Det er ikke sånn at det ikke finnes penger til 

å hindre kutt i offentlig sektor. Kommunen skal 
bruke 140 millioner kroner på en utstillingshall 
for private bedrifter og bygge et folkebad til 450 
millioner kroner, sier han.
 De siste årene har det blitt kuttet omfattende i 
hjemmetjenesten, barnehage, ungdomskultur og 
nettopp skole.
 – En kan være uenig i hvordan skolen skal styres 
og innholdet i skolen, men alle partier bør skjønne 
at det ikke hjelper å kutte i rammene, avslutter 
Dydland.

Fredrik V. Sand fredrik@roedt.no

Rødt-kandidat: Truls Drageset Dydland (18) er 
ungdomskandidat i Stavanger. Foto: Anja Rolland.

Rødt-kandidat: Anette Briksdal Storeide (17). Foto: Rødt.

Rødt-kandidat: Morten Qvam fra Narvik. Foto: Rødt.

Skolekutt: Kutt heller i støtten til det private og politikerlønninger, mener Rødt. Foto: Magnus Forrester-Barker/CC.

Vil redde 
Terra-kommunen

 I årets kommunestyrevalg skal 20 kommuner 
delta i et forsøk med stemmerett for 16- og 
17-åringer. I to av disse kommunene har Rødt de 
yngste listene: Hamar og Ålesund.
 – Vi har fått være med å lage program og stille 
liste, sier Anette Briksdal Storeide, Rødts unge 2. 
kandidat i Ålesund som også forteller at Rødt ikke 
bare har den yngste lista i Ålesund, men også den 
med størst aldersspredning.
 Rødt er et av tre partier som ønsker å gi 
16-åringer stemmerett, i tillegg til Venstre og SV.
 – Mye politikk angår oss under 18, da blir det 
bare rettferdig at vi får være med å bestemme, sier 
Storeide.
 Etter sommerens tragedie har også AP-topper 
snudd i sitt syn på saken og tatt til orde for 16-årig 
stemmerett.
 – Det har vært en sak som i høyeste grad har 
angått unge og det er mange unge som har uttalt 
seg. Det gjør at det går opp for folk at 16-åringer 
har mye å bidra med, sier Storeide.

Fredrik V. Sand fredrik@roedt.no

I Narvik stiller Rødt liste for første gang på tolv år. 
Ordførerkandidat Morten Qvam er ikke i tvil om at 
Rødt trengs i bystyresalen i Narvik.
 – Vi er Terra-kommune nr én med en 
milliongjeld hengende over oss. På grunn av 
tidligere tankeløse investeringer har vi nå fått 
en situasjon der politikerne skruppelløst tar inn 
penger og kutter der de kan, sier førstekandidaten.
 – Vi går til valg på å stoppe privatiseringskjøret 
og salg av kommunale eiendommer, fortsetter han.
 En konsekvens av politikernes nedskjæringer 
er nedleggelsen av Furugården dagsenter – et 
senter for utviklingshemmede i kommunen. Derfor 
bruker Rødt-laget valgkampen til å aksjonere mot 
det sittende bystyret for å presse dem til å åpne 
dagsenteret igjen. 
 – Det er viktigere nå enn noensinne med 
Rødt på plass i bystyret for å forsvare velferden, 
avslutter Qvam.

Mari Eifring mari@roedt.no

Slik kan miljøproblemene 
løses
19. august lanseres Rødts plan for 
ei fornybar framtid – industripolitisk 
offensiv for å løse klimautfordringene, 
forteller Elin Volder Rutle, som leder 
Rødts klima- og næringspolitiske 
utvalg.

– Rødts løsninger på klimaproblemet er uløselig 
knytta til en aktiv og miljøvennlig næringspolitikk. 
I dette heftet viser vi at det er mulig å kutte norske 
klimagassutslipp i Norge. Vi viser at omstillingen 
kan og må starte nå og at den ikke skaper 
problemer for økonomi, energiforsyning eller antall 
arbeidsplasser.
 – Klimaproblemene kan ikke løses i markedet. 
Vi har økt fokuset på de politiske løsningene. En 
viktig forutsetning for å bygge fornybarsamfunnet 
er å starte omstillingen fra olje til andre næringer. 
Derfor er det på tide å sette foten ned for 
oljeindustrien og hindre flere tildelinger på norsk 
sokkel. Vi må heller satse blant annet på fornybar 
industri og en mer bærekraftig matproduksjon.
 – Arbeiderbevegelsen har bygd landet tidligere, 
og klimaendringene gjør at vi nå må bygge det 
på nytt. Å kutte utslipp handler ikke om å la 
være å gjøre ting, men å gjøre ting annerledes. 
Planen skisserer noen av kvalitetene ved 

fornybarsamfunnet, for eksempel vil et redusert 
transportbehov føre til at mindre tid forsvinner 
i bilkø og redusert forbruk kan bane veien for 
6-timersdagen, sier Volder Rutle.

Heftet kan bestilles på roedt.no

Brage Aronsen brage@roedt.no
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Utøya: Tusenvis av norsk ungdom har gode minner fra sommerparadiset Utøya. Foto: Paal Sørensen.

rød unGdoM
Linn-Elise Øhn Mehlen linnemehlen@gmail.com

– Vi trenger et mer rettferdig 
skattesystem, derfor burde de rike 
betale mer i skatt enn i dag. sier Marte 
Teigen, nestleder i Rød Ungdom. 

– Skatt er ikke bare viktig fordi det er et spleiselag 
for velferdstjenester som skole og sjukehus, men 
også fordi det utjevner forskjeller. Derfor synes jeg 
de rike bør betale det de har råd til, sier hun.
 Teigen forteller at i Norge er mye av skatten lagt 
på vanlige folk, mens kapitalister og næringsliv 
slipper unna. 
 – De rike gjemmer pengene sine i 
skatteparadiser, fører opp null i inntekt, flytter 
produksjonen til utlandet og ender opp med å 
betale 0-1 % i skatt. Vanlige folk betaler over 35 % 
av sin inntekt i skatter og avgifter, sier Teigen.
 Dette kaller hun for en «omvendt Robin Hood-
politikk».
 – At folk jobber er det som får landet vårt til å gå 
rundt. Vanlige folk skaper verdier enten de sitter 
i kassa på Rimi, er lærer eller sykepleier. Det står 
i motsetning til hvordan de som kjøper andres 
arbeid kan tjene astronomiske summer uten å 
jobbe noe særlig. En Rimi-ansatt må jobbe i 3000 
år for å tjene like mye som Rimi-Hagen. Slik kan vi 
ikke ha det, sier Teigen.
 Hun mener også at flere «upopulære skatter» 
trengs for å flytte penger fra de rikeste til 
fellesskapet.
 – Både arveavgift og eiendomsskatt er typiske 
eksempler. De aller fleste arver og mange eier 
stedet de bor, derfor er det lett å føle seg utsatt. 
Men hvis man dropper skattene, som vi forøvrig 
mener må ha en vesentlig mer sosial profil enn i 
dag, blir det i virkeligheten slik at bare de rikeste 
tjener på det, sier Teigen.
 For å utjevne forskjellene i samfunnet ønsker 
Rød Ungdom også å øke frikortgrensen fra 39 950 
til 100 000 kroner.
 – Dette tjener de med lavest inntekt på, og 
skoleelever og studenter kan ha en skattefri 
deltidsjobb, forteller Teigen.
 Rød Ungdom sitt mål er et samfunn uten 
klasser, og Marte Teigen understreker at 
progressiv skattepolitikk i seg selv ikke kan fjerne 
klasseskillene.
 – De rike har mye makt og penger fordi de eier 
bedrifter, eiendom og viktige naturressurser og 
fordi de kjøper andres arbeid. Skatt endrer ikke 
på det. Men med god skattepolitikk kan man ta 
mer fra de rike og bruke de på mer velferd. Dette 
fører til at alle har mulighet til god utdanning og er 
sikret god behandling hvis de blir syk. Sånn sett vil 
vår skattepolitikk være et godt steg i retningen mot 
et mer rettferdig samfunn, avslutter Teigen.

rød unGdoM
Iver Aastebøl iver@sosialisme.no

Den generasjonen politisk engasjert 
ungdom som nå sørger, vil forme 
Norge resten av dette århundret. Nå 
kommer Utøya-generasjonen.

Er det mulig å drive med politikk igjen etter dette? 
Det spurte jeg ofte meg selv i dagene etter at den 
politiske massakren på Utøya ble avdekket i all 
sin gru. Innslagspunkt for toppskatt, for eller 
mot leksehjelp, pappaperm? Det føltes fjernt og 
meningsløst. 
 Nå har spørsmålet snudd. Er det noen gang 
mulig å slutte med politikk igjen etter dette? 
 På kort sikt kunne vi selvsagt ikke drive med 
politikk. Sommerleiren til Rød Ungdom ble avlyst. 
Det samme gjaldt for Sosialistisk Ungdom, Natur 
og Ungdom, Agenda X og en drøss andre. I stedet 
har vi forsøkt å lage samlinger for samhold og sorg. 
Valgkampen for ungdompartiene blir heller ikke 
til å kjenne igjen. Vi vil forsøke å drive politisk 
strid tilpasset tidens alvor. Da ryker naturligvis 
skoledebattene som tidligere kjennetegnet 
valgkampen på skolene. 
 Så kommer hverdagen. Følelsen av politisk 
unntakstilstand vil gå over. Men på andre siden av 
sorgen venter Utøya-generasjonen. En generasjon 
ungdom som for alltid vil være preget av terroren 
22. juli. En generasjon som aldri vil glemme. En 
generasjon som er i ferd med å gi hverandre sterke 
politiske løfter, og i tiden framover vil sette seg 
mål. De målene vil forme Norge dette hundreåret. 
 Hvem er vi? Det vil det bli lettere å si noe om et 
halvt år fram i tid, når den politiske fortellingen 
om 22. juli er mer konsolidert. Men at AUF vil 
være tyngdepunktet, synes ganske åpenbart. Like 
åpenbart er det at den også vil slå røtter langt 
utenfor AUF, i alle de politiske ungdomsmiljøene 
som nå er rystet. Vi vil ikke kjenne til hverandre 
alle sammen. Vi vil ikke være en samlet, 
koordinert bevegelse. Men vi vil dele en erfaring og 

ryggmargsrefleksene som medfølger. 
 Fra denne generasjonen vil framtidens politiske 
ledere hentes. Som Eskil Pedersen. Han har stått 
fjellstøtt gjennom et politisk massedrap på egne 
rekker, og erklært at Utøya skal tas tilbake. Hans 
lederskap er beundringsverdig, og vi vil se mer 
til det. Beundringsverdig er i grunn hele AUFs 
samlede opptreden. Uansett hvem av dem som blir 
intervjuet, framstår de med ro og verdighet. Her 
finnes ikke snev av det hatet de selv har vært utsatt 
for. De bærer sorgen med en styrke ingen kan 
forvente etter en slik tragedie.
 Nøyaktig hva Eskil Pedersen selv legger i å ta 
Utøya tilbake, må han få mulighet til formulere 
selv. Jeg skal heller si hva jeg selv føler. Jeg føler 
en dyp forpliktelse til å forstå dette politiske 
fenomenet som nå har så mange uskyldige liv 
på samvittigheten. Jeg føler en dyp forpliktelse 
til å bekjempe det, og til å forsvare alt det er et 
angrep på. Demokrati. Mangfold. Et tolerant, 
multikulturelt samfunn. Dette er en forpliktelse 
jeg vil bære på resten av livet. Jeg tror vi er mange 
som føler det samme. Dette er fundamentet for 
Utøya-generasjonen.
 Eskil Pedersens formulerte det så flott i en 
minnetale: «Han tok noen av de vakreste rosene 
våre. Men han kan ikke stanse våren.» Det er vi 
som er våren. Det er vi som skal bygge det Nye 
Norge. Vi er Utøya-generasjonen.

– Skatt de rike

Utøya-generasjonen

Vil skatte de rike: Marte Teigen, nestleder i Rød IUngdom 
Foto: Åsmund Sunde Valseth.

Leder i Rød Ungdom: Iver Aastebøl. 
Foto: Kollektivkampanjen.

Skatt

kronikk



Ved valget 2011 går Rødt til valg på en styrking av 
velferdsstaten, trygging av arbeidslivet og et fullgodt 
lokalt helsetilbud. Skal vi vinne kampen om velferdsstaten 
trenger vi deg. Bli medlem og stem Rødt 12. september. 
- Turid Thomassen, leder i Rødt

Rødt, Osterhaus’ gate 27, 0183 Oslo / roedt@roedt.no  / www.roedt.no / 22 98 90 50
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valGkaMp
Fredrik V.Sand fredrik@roedt.no

– Alt tyder på at Rødt kommer til å spille 
en viktig rolle i årets valg, sier Marie 
Sneve Martinussen, valgkampansvarlig 
i Rødt.

Samme dag som Rødt avholdt sin valgkampåpning 
i Karl Johans gate i Oslo publiserte VG en 
Oslomåling hvor Rødt fikk 5,4 prosent. I følge 
nettstedet pollofpolls.no mangler Rødt nå bare 
1500 stemmer for å få et fjerde mandat i bystyret. 
For å få ikke-borgerlig flertall i Oslo mangler 
venstresida to mandater.
 – Dette er den beste målingen for oss siden sist 
lokalvalg og et godt bakteppe for valgkampen. 
Målingen viser at det er jevnt mellom rødt og blått 

flertall i hovedstaden og at Rødt kan spille en 
nøkkelrolle for å kaste det borgerlige Høyre/Frp-
byrådet.
 Mange meningsmålinger har vist at rødgrønt 
flertall bare er innen rekkevidde i flere store byer 
i landet hvis Rødt regnes med. Sist lokale måling 
i Tromsø gir de ikke-borgerlige partiene 49%, 
iberegnet 5,7% til Rødt.
 – Dette viser at et sterkere Rødt trengs for å 
hindre høyresidas privatiseringspolitikk. I tillegg 
gir det oss en annen fordel fordi Rødt er det partiet 
som kan holde de andre partiene på venstresida i 
ørene etter valget. Bare slik kan vi sette velferd og 
solidaritet fremfor kutt og fremmedfiendtlighet.
 Martinussen trekker fram Rødts lokallag som 
avgjørende for valgresultatet.
 – Det er et lokalvalg, så det er i kommunene 
og fylkene valget avgjøres. Heldigvis har Rødts 
lokallag gjort en grundig jobb med listestilling 

og programarbeid. Mange toppkandidater 
holder appell på Fagforbundets turné med Åge 
Aleksandersen, i Oslo og Lillehammer driver de 
valgkamp fra en campingvogn og i Narvik skal de 
aksjonere utenfor kommunestyremøtet.
 Partileder Turid Thomassen skal i tillegg til å 
være 1. kandidat i Lillehammer og Oppland bidra til 
lokalvalgkampen.
 – Vi sender partilederen på besøk rundt i hele 
landet for å styrke den lokale valgkampen. De 
siste ukene før valget skal Turid delta på lokale 
arrangementer i hele landet.
 – I år kan man stemme på Rødt uansett 
hvor man bor. Vi stiller lister i alle fylker til 
fylkestingsvalget. I tillegg stiller vi lister i 100 
kommuner og bydeler, så alle i hele Norge har 
muligheten til å stemme på oss på en eller annen 
måte. Det bør de gjøre, avslutter Marie Sneve 
Martinussen.

Hent dem hjem: Fredsinitiativet vil sette en dato for norsk uttrekning fra Afghanistan. Foto: ISAF Media.

– Alle kan stemme på Rødt 
Klar for valgkamp: Marie Sneve Martinusen. Foto: Ingar Haug Steinholt.

Det er Rødt enig i. Derfor vil vi ha 
stoppeklokkene ut av eldreomsorgen 
og øke grunnbemanningen.

Hvis jeg fikk bestemme, ville 
vi hatt nok tid til å ta vare på 
hver og en av de eldre.
– Stig, hjelpepleier

 annonSe:


